Assemblea General de Sòcies 2019

A Mataró a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona del dia 5 de
Juliol de 2019 es reuneix l’assemblea general amb caràcter ordinari de l’associació
Dona’t Un Impuls en la que assisteixen les següents associades:
Maria Luisa Amugu Cuaresma, Rosa Bassols Pascual, María Barranco Chaves, Irma
Berenguer, Carme Castro González, Marina Fragoso Muñoz, Elvira García Simón, Pili
González-Agápito, Roser Manté Cot, Amor Morata Gómez, Elisenda Porras González,
Anna de Quirós, , Josefa Ramírez García, Carme Riera, Marcia Rodríguez Briceño,
Sílvia Rodríguez Mallafré, Helena Sempere i Calvet, Eva Torres, Anca Raluca Ungur,
Maria Teresa Viladevall, Maria Isabel Xufré, Alejandra Yara
Hi ha 7 delegacions de vots documentades amb l’imprès corresponent acompanyades
dels DNIs de les següents sòcies: Anna Riguillo Dalmau delega en Sílvia R. Mallafré;
Gemma Codony delega en Teresa Viladevall, Míriam Pardo Arribas, Marta Hernández
Jódar, Laura Inés Fernández, Mirla Angulo i Vanesa Muñoz Fernández, deleguen a
Anna de Quirós; i Montserrat Clapés Ruscalleda delega a Elvira Garcia Simón.
D’acord amb la convocatòria realitzada s’inicia l’assemblea amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda Presidenta
Aprovació dels comptes anuals 2018 i pressupost
Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
Pla d’actuació 2019
Torn obert de paraules
Conclusions i cloenda

1.- Benvinguda Presidenta
La Presidenta Anna de Quirós dóna la benvinguda a les assistentes i fa un breu repàs de
les activitats i actes celebrades durant l’any. Celebra la implicació i participació de les
sòcies.
2.- Aprovació comptes 2018 i pressupost 2019
La Montse Clapés, tresorera, no pot assistir a l’Assemblea i la president en el seu nom
explica els comptes de l’exercici 2018, amb un resultat de 979,14€.

Assemblea General de Sòcies 2019
Tanmateix presenta el pressupost 2019 que contempla uns ingressos de 3.974,14 euros
que provenen del pagament de les quotes per part de les sòcies i d’unes despeses de
3.713,00 euros. Pressupost i comptes són aprovades també per unanimitat per les sòcies.
3.- Renovacions de càrrecs de Junta
La presidenta comunica la baixa a la Junta per part de Teresa de Gea (secretària) i de
Maria Barranco (vocal de l’associació). Proposa com a nova secretària a Elvira Garcia
que ja era membre de la Junta. L’Assemblea aprova el nou nomenament de càrrec per
unanimitat.
Finalment la presidenta fa un apunt sobre el número d’altes i baixes de les sòcies,
constituint en aquest moment 75 les sòcies de Dona’t Un Impuls.
4.- Pla d’actuació 2019.
L’Assemblea centra la presentació en dues parts: l’activitat per comissions i el punt
segon era la proposta de Secretaria Tècnica
4.1) Activitat per comissions:
1) Des de la Comissió de Comunicació, i a càrrec de Roser Manté, es presenta la nova
web de l’associació que contempla un nou directori on les sòcies podran fer arribar
informació sobre els seus negocis. També s’explica l’enviament mensual d’una
newsletter on cada sòcia podrà fer arribar 5 ofertes. I per últim es presenta el Directori
de sòcies, amb una imatge renovada i amb la idea de donar visibilitat als negocis de les
asociades.
2) Comissió de Formació: La presidenta presenta la nova sòcia que coordinarà tots els
aspectes de Formació de l’associació, l’Elisenda Porras. La presidenta explica que la
branca de formació la farem amb Pimec, i l’Elisenda presenta noves propostes de
Networking i Workshop, sempre amb el feedback de les sòcies.
3) Comissió d’Esdeveniments: La presidenta presenta la nova comissió formada per
Amor, Míriam, Marta i ella mateixa. Aquesta comissió es crea per donar suport als actes
de l’entitat: sopar d’estiu, de Nadal, assemblea i jornada.
4) Jornada Alimenta el teu negoci: Anna de Quirós presenta la nova data de la
jornada, el 27 de setembre i informa que ens han concedit un any més la subvenció.
Elvira Garcia presenta la pròxima jornada sobre com guanyar competitivitat empresarial
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i avançar en digitalització, amb una jornada que portarà per títol: “Challenge Dóna’t”.
La Comissió d’Esdeveniments i Comunicació treballaran conjuntament en la jornada.
5) Aterratge a Dublin. L’equip d’aterratge representat per Anca Raluca, Ma José
Ramírez i Elvira Garcia presenten el nou viatge que tindrà lloc a l’octubre a “La Silicon
Valley d’Europa”, del 10 al 13 d’octubre.
4.2) Proposta Secretaria Tècnica
I per finalitzar, la presidenta planteja la necessitat de professionalitzar l’associació, amb
la proposta de contractar una persona per hores, amb les següents funcions:






Professionalitzar la nostra associació
Realitzar dossier corporatiu de l’entitat
Benvinguda i atenció a les sòcies
Coordinació i seguiment de Comissions i Agenda
Demanar subvencions per a l’associació

Per a dur a terme aquesta contractació, la presidenta demana a les sòcies el seu
consentiment per un increment de les quotes de 100,00€ anuals, que es repercutirien en
50€ semestrals.
La proposta és aprovada per majoria en l’Assemblea, amb 30 vots a favor, i una
abstenció.
La presidenta revela el nom de la persona que ocuparà el càrrec de secretaria tècnica de
l’associació, la Roser Manté, que a més és l’actual vocal de comunicació.
5.- Torn obert de paraules
La sòcia Carme Riera va preguntar quins beneficis suposaria per a les associades
l’increment de la quota, i la presidenta va respondre que suposa poder seguir avançant
en la millora de serveis que ofereix l’associació, i evitar l’esgotament de la feina que fan
totes les sòcies voluntàries.
6.- Conclusions i cloenda
Es dóna les gràcies per la feina feta a la Junta, a les comissions, especialment la de
Comunicació.
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Sense més assumptes que tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió a les 21:00
hores i dóna pas al sopar de celebració del 5è aniversari de l’entitat al mateix hotel
Atenea Hotel Mataró.
Anna de Quirós

Elvira Garcia

Presidenta de Dona’t Un Impuls

Secretària de Dona’t Un Impuls

